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COMUNICADO SNQTB/SIB N.º 41/2022 
 
 

 

MEDIDAS DE MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA INFLAÇÃO: 

BANCOS QUE AINDA NÃO IMPLEMENTARAM MEDIDAS 

 

Conforme consta nos Comunicados n.º 31/2022, de 29 de setembro e n.º 35/2022, de 8 

de novembro, o SNQTB e o SIB, propuseram aos Bancos que, sem prejuízo da atualização 

salarial e de pensões que resulte da negociação coletiva, adotassem medidas de mitigação 

dos efeitos da inflação e do aumento do custo de vida 

Em concreto, quanto aos bancários no ativo, foi proposta a implementação de uma 

medida extraordinária, consubstanciada no pagamento, pontual e excecional, de um 

montante para mitigar a inflação, a realizar em até ao final de 2022.  

Foram recebidas respostas ou realizadas reuniões com o BCP, novobanco, Banco 

Santander, Banco BPI, Caixa Geral de Depósitos Credibom, Bankinter, Montepio Valor, 

Banco de Portugal, Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo e ABANCA. 

Porém, até à data, incompreensível e estranhamente, vários Bancos não responderam 

ou não implementaram medidas, nomeadamente o novobanco, Banco BPI, BNP 

Paribas, Montepio Crédito, BBVA, Banco do Brasil, Haitong Bank e Banque Privée 

Edmond de Rothschild , assim omitindo o necessário apoio aos seus trabalhadores. 

 

Ao invés, na sequência da iniciativa destes Sindicatos, vários Bancos implementaram 

medidas de apoio, no caso o BCP, Banco Santander Totta, Caixa Geral de 

Depósitos, Crédito Agrícola, EuroBic, Montepio Geral, Credibom, Bankinter,  

implementaram medidas relativas aos bancários no ativo, as quais, ainda que 

parcialmente, corresponderam às preocupações manifestadas. 

O SNQTB e SIB saúdam as medidas implementadas e lamentam a omissão dos Bancos que 

persistem em não agir de acordo com as circunstâncias excecionais que vivemos. 
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Estes Sindicatos continuarão a persistir junto dos Bancos que estão em falta, para que 

implementem medidas de apoio aos respetivos trabalhadores. 

Todos os Bancos apresentaram bons resultados operacionais e têm margem para adotar 

estas medidas. Não há razão, nem justificação, para exceções! 

O SNQTB e SIB continuarão a apoiar todos os seus sócios. Oportunamente atualizaremos 

a informação sobre este tema. 

 

Lisboa, 29 de novembro de 2022  

 

As Direções dos Sindicatos 

 

 

 

 


